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Reforma da Previdência é para pagar 
dívida com patrocinadores do golpe
Mas analistas avaliam que os brasileiros estarão mais atentos, e o governo não 
conseguirá aprovar rápido, e como quer, as alterações que mexem com direitos

O governo golpista de Temer 
conseguiu aprovar (em período 
menor que o padrão regimental de 
tempo para tramitação desse tipo de 
matéria no Congresso) a PEC 55, 
que congela os investimentos públi-
cos, em seis meses. E quer pressio-
nar a base parlamentar aliada para 
apreciar em 2017, com a mesma 
rapidez, a reforma da Previdência. 
Seu objetivo, segundo cientistas 
políticos, é cumprir a agenda im-
posta pela iniciativa privada e pelo 
mercado financeiro pelo apoio ao 
processo de impeachment de Dilma 
Rousseff, que o levou ao poder. Mas 
as apostas são de que a expectativa 
do Planalto de aprovar a reforma 
até maio, e nos termos propostos, 

dificilmente será cumprida.

Interesses e reação
Para o cientista político do De-

partamento Intersindical de Asses-
soria Parlamentar (Diap), Antônio 
Augusto de Queiroz, o sistema fi-
nanceiro, em virtude dos fundos de 
previdência privada, fará pressão, 
mas a resistência será grande.

“Na medida em que se restrin-
ge o acesso a benefícios de caráter 
oficial e se alonga o tempo para 
acesso, é natural quem tem ren-
da buscar recursos na previdência 
complementar. Esse ajuste não tem 
só a perna fiscal, cortar gastos, tem 
também pressão do mercado, dos 
bancos e seguradoras da área de 

previdência”, afirmou.
Segundo o especialista, a 

questão da Previdência é diferen-
te, “pois ela reúne um grau de 
complexidade a ser discutido por 
técnicos e parlamentares, sem 
falar que mexe com os direitos 
objetivos das pessoas. Todos vão 
tentar conhecer o que está sendo 
tratado, opinar e participar de al-
guma forma de discussão”. 

De acordo com Queiroz, a 
pessoa vai fazer as contas e verá 
que precisará trabalhar mais 15 
anos para se aposentar. Além 
disso, “quem tem direito a um 
benefício ou aposentadoria espe-
cial, por exemplo, vai ver que a 
proposta elimina praticamente 

todas estas aposentadorias espe-
ciais. É uma reforma muito dura 
e vai provocar resistência grande. 
As pessoas vão reagir”.

O analista político Alexandre 
Bandeira, diretor da Associação 
Brasileira de Consultores Políticos 
(Abcop) no Distrito Federal, tam-
bém lembra a questão do tempo 
para o governo, pois se o Executi-
vo não se articular bem para votar 
a matéria até junho ou julho de 
2017, “dificilmente conseguirá de-
pois do segundo semestre. Porque 
as pessoas já começarão a pensar 
em discutir eleições, e os parlamen-
tares poderão não estar mais tão 
dispostos a apoiar a medida e pagar 
o desgaste com a população”. 

Alexandre Bandeira lembrou 
também que há várias questões a 
serem observadas no próximo ano 
durante o trabalho legislativo de 
apreciação da matéria. Uma delas é 
a da Lava- Jato em si, cujas denún-
cias contra políticos têm chegado 
mais perto do governo e de vários 
parlamentares. Em segundo lugar 
está a proximidade de 2018, quando 
serão realizadas novas eleições presi-
denciais (dentro das regras atuais), 
e, por fim, o desgaste de deputados 
e senadores com a população em 
razão da votação favorável à medi-
da. “Os três fatores podem interferir 
e dividir ainda mais o apoio da base 
aliada ao governo”, disse Bandeira.  

Com a Rede Brasil Atual 

A Reunião dos aposentados do 
dia 10/1 aprovou a realização de uma 
atividade conjunta com os Aposenta-
dos do sintufejuf em Juiz . A direção 
do Sintufrj estará enviando uma 
delegação de 50 aposentados que 
estiveram presentes nesta reunião.

DIA DO APOSENTADOS SERÁ COMEMORADO 
EM JUIZ DE FORA NO DIA 24 

Programação:
 Saída será dia 24/1 às 7h da Sede do sintufejuf.
 10:30h – Debate sobre Conjuntura com a Coorde-

nadora Geral da Fasubra.
 12:30 – Almoço de confraternização com tarde de 

lazer na Sede Social do Sintufejuf.
 Encerramento às 17h com retorno ao RJ.

Fotos: Divulgação
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Agenda de luta

Essa luta também é nossa!
Categoria solidariza-se com os servidores estaduais em ato em frente à Alerj, às vésperas do Natal

No dia 20 de dezembro, os 
técnicos-administrativos em edu-
cação da UFRJ realizaram parali-
sação para participar do ato orga-
nizado pelo Movimento Unificado 
dos Servidores Públicos Estaduais 
(Muspe), em frente à Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio de Ja-
neiro (Alerj). 

Foi uma atitude solidária da 
categoria aos companheiros servi-
dores que há meses estão em luta 
contra os pacotes arbitrários do 
governador Pezão enviados à Alerj. 
Os trabalhadores públicos estaduais 
se negam a pagar a conta da cor-
rupção praticada pelo PMDB e que 
levou o estado à falência.   

Canalhice do Pezão
A manifestação às vésperas do 

Natal na Alerj foi para pressionar 
os deputados estaduais a não vo-
tarem favoravelmente ao pacote de 
medidas do governador, que retira 
direitos e precariza ainda mais o 
servidor público no Estado do Rio 
de Janeiro. Dias antes, Pezão divul-
gou o calendário de pagamento dos 
trabalhadores: os salários, já atrasa-
dos, foram parcelados em nove ve-

zes, e o 13º salário talvez fosse pago 
no dia 20 de janeiro. 

Participaram do ato servidores 
das áreas da saúde, educação, segu-
rança, justiça, entre outras, assim 
como estudantes secundaristas e 
universitários, especialmente da 
Uenf e Uerj. Dirigentes do Sintufrj 
e trabalhadores da base também 
estavam presentes. Na avaliação 
da direção sindical da categoria, os 
trabalhadores estaduais enfrentam 
a mesma política que vem sendo 
implementada pelo PMDB no ser-
viço público federal.  

“Nossa luta tem as mesmas  
raízes, e a prioridade para essa 
gente que está no poder é priori-
zar uma minoria em detrimento 
da maioria da população. Somos 
todos servidores públicos, por isso 
precisamos nos unir para enfrentar, 
com mais força, os governos golpis-
tas e corruptos decididos a acabar 
com o serviço público”, disse no 
ato o coordenador-geral do Sintufrj 
Francisco de Assis. 

O Muspe reúne 20 entidades do 
serviço público estadual e tem or-
ganizado mobilizações unificadas 
com os servidores federais.
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O que esperar de 2017?
Os técnicos-admi-

nistrativos em edu-
cação ouvidos pelo 
Jornal do Sintufrj 
sobre o que se deve 
esperar de 2017 nem 
precisaram consultar 
os búzios e a bola de 
cristal para fazerem 
suas previsões. Com o 
país sendo virado ao 
avesso por uma qua-
drilha de achacadores 
que se instalou no 
governo federal com 
o apoio da maioria 
dos parlamentares no 
Congresso Nacional, 
do Judiciário e dos 
veículos de comuni-
cação (TVs, jornais, 
revistas, rádios), não 
há como imaginar 
um ano sem lutas: 
manifestações, atos, 
greves, ocupações, ca-
ravanas a Brasília... 

A boa notícia é 
constatar que os 
nossos companhei-
ros estão atentos e 
conscientes sobre o 
que está ocorrendo 
no país, e têm uma 
receita de Ano Novo 
infalível para en-
frentar a conjuntura 
futura, que, na opi-
nião geral, vai ser de 
lascar. O receituário 
da companheirada é 
muito simples: uni-
dade entre as forças 
políticas é partir para 
cima dos golpistas. 
Sob a liderança do 
Sintufrj e da Fasubra, 
e com a unificação 
das lutas no estado e 
nacionalmente, va-
mos enfrentar as ad-
versidades e reverter 
esse jogo a favor dos 
trabalhadores. 

 “Para mim haverá o agravamento desta crise que estamos vivendo. O pacote de maldades 
de Temer não irá parar. Ele se dedicará a isso em 2017. Já iniciaremos o ano com a reforma 
da Previdência e depois virá a trabalhista, além de outras propostas que ele quer implantar 
e que representam injustiças contra o povo e a população. É todo um pacote de retrocessos. 
Ele vai querer acabar com todas as nossas conquistas até 2018, se não cair antes. Se 2016 
foi ruim, 2017 será pior. Então, espero que diante deste quadro as pessoas se conscientizem, 
porque estão muito acomodadas. Que busquem se conscientizar e que se preparem para dar 
uma resposta à altura do que for imputado pelo governo Temer.” 

Vânia Godinho, assistente em administração, Seção de Pessoal da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo. Desde 2009 na UFRJ.

 “A minha expectativa para 2017 é que diante do caos atual, do retrocesso que vem sendo implan-
tado pelo governo golpista de Michel Temer, que consigamos unir as forças políticas. A unidade neste 
momento é necessária e fundamental para a luta pela recuperação do que já nos foi tirado e para 
garantir os avanços necessários para os trabalhadores e estudantes deste país. Portanto, em 2017 
temos que atuar para garantir uma unidade capaz de fazer frente ao governo golpista, que vem des-
troçando todos os nossos ganhos e direitos conquistados na história de luta da classe trabalhadora.” 

Joana de Angelis, técnica em assuntos educacionais, 
Extensão do Instituto de Bioquímica Médica. Desde 2011 na UFRJ.

 “Nós vamos ter um ano muito duro, com muita recessão e muito desemprego. Será um ano de 
revoltas populares. Diante deste cenário político que teremos pela frente, nós não temos muito o que 
esperar do governo Temer. Por conta disso, teremos que continuar lutando por uma sociedade justa 
e para manter nossas conquistas e direitos, resultado de muitos anos de lutas. O projeto do governo 
Temer que está colocado para os próximos anos é de repressão, recessão e perda de direitos.” 

Marli Rodrigues, auxiliar de laboratório, Setor de Cultura e 
Extensão da Faculdade de Letras. Desde 1986 na UFRJ.

 “Podemos dizer que uma nova mas não melhor vida vai começar depois de 13 de dezembro com 
a aprovação da PEC 55. E nosso movimento em 2017 terá dificuldades para arrancar reposição 
salarial diante do congelamento dos investimentos sociais. Acredito que, de repente, uma luta pela 
isonomia nos Três Poderes pode ser uma saída para reivindicarmos algo deste governo. Até porque 
quem ficou contra esse governo na linha de frente foram os estudantes e os técnicos-administrativos 
em educação. Uma luta maior do funcionalismo e com os trabalhadores como um todo vai depender 
do despertar das consciências para os malefícios e o retrocesso das propostas do governo Temer. Será 
um ano difícil para nós, mas a nossa resposta será dada. Em 2018 haverá eleição, e teremos mais 
oportunidade de mudar este cenário adverso nas urnas.” 

Rui Reis, auxiliar de laboratório, Polo de Xerém. Desde 1988 na UFRJ. 

 “Será um ano muito duro com este governo golpista e bastante violento para com os trabalhadores 
e os movimentos sociais. A aprovação da PEC 55 é uma derrota histórica para o conjunto da popu-
lação brasileira. Cabe à gente se organizar e construir alternativas e ideias para resistir. Construir 
alternativas políticas para barrar esse pântano conservador que é o Estado brasileiro hoje.” 

Pedro Campos, assistente em administração, SuperEst. Desde 2014 na UFRJ. 

Fotos: Renan Silva
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O que esperar de 2017?
 “2017 será pior para os trabalhadores do que foi 2016. Nós vamos ter que nos mobilizar mais, estar mais nas ruas para impedir que as 

reformas deste governo sejam aprovadas. Porque Temer irá tentar tirar todos os nossos direitos conquistados durante anos. Por exemplo, a 
paridade entre ativos e aposentados do serviço público, muitas gratificações e conquistas de décadas. Além disso, veremos diminuir ainda 
mais o dinheiro para a saúde e a educação, e para todos os demais serviços essenciais para a população. Nós teremos que ir novamente 
às ruas, unidos e firmes. Será impossível não radicalizar!” 

Maria Inês Pereira, técnica em assuntos educacionais, 
Instituto de Estudos em Saúde Coletiva. Desde 2010 na UFRJ. 

 “As perspectivas são sombrias, mas estou lutando junto com o Sintufrj, colaborando e participando de todas as ações e atividades, 
investido no propósito de promover uma verdadeira avalanche de vanguarda para peitar este governo golpista. Temer tomou o governo de 
assalto e quer destruir as conquistas dos trabalhadores, mas estamos resistindo. Fomos a Brasília, nos unimos a caravanas de todo o país e 
promovemos uma grande manifestação que teve forte repressão. Enfrentamos cavalaria, PM, resistimos ao spray de pimenta e às bombas 
de efeito moral. E conseguimos superar todos os obstáculos, sempre vislumbrando alcançar nossos objetivos, com uma demonstração de 
unidade e força. Esse foi um exemplo de como lutamos e continuaremos a seguir em frente, sem esmorecer, apesar das dificuldades. A 
luta continua! Avante e unidos para a vitória!” 

Nelson Alves Marins, enfermeiro aposentado do 
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho desde 2000.

 “Como aposentada, vejo essa PEC 55 muita negativa para o trabalhador e para o serviço público. É muito ruim ver depois de tanta luta 
esse retrocesso. Uma luta que começou na Era Vargas, quando conquistamos muitos benefícios para o trabalhador. Vai piorar a situação 
do povo e do país, porque essa PEC reforça a desigualdade social. De 2017 a 2037 – se não houver outra PEC que a reverta – teremos 20 
anos de amargura em termos salariais e de custo de vida. É o início de uma era muito difícil para o trabalhador, a população em geral e 
o serviço público. Esta crise que estamos vivendo não acabará, ela vai continuar. Mas não podemos desistir. Continuaremos a nos opor e 
a combater as medidas que nos tragam prejuízos, como as que estão sendo propostas em relação à Previdência e à CLT.” 

Helena Vicente Alves, assistente em administração 
aposentada do Instituto de Psicologia desde 2003.  

 “A cada dia temos mais surpresas, como a da reforma da Previdência. Precisamos continuar na luta. Já estão anunciadas várias batalhas 
no horizonte: vem por aí, por exemplo, a tentativa de flexibilização da CLT, e há outros ataques em preparação. A questão é manter a 
mobilização e o pessoal informado: seja pelo do Jornal do Sintufrj, nos atos, nas assembleias, no que for possível. É importante informação 
e divulgação. É importante alcançar a sociedade, porque a grande mídia não vai dar apoio à gente, e só desinforma as pessoas. Temos 
que tentar vencer esta grande guerra.” 

Hilem Moisés de Souza Rodrigues, assistente em
 administração do Patrimônio (PR-3). Há quatro anos na UFRJ.

 “Que continuemos na luta, com unidade, mesmo com toda a adversidade, como uma mão com seus diferentes dedos. Não podemos 
parar. Temos que continuar lutando para salvar a nossa pátria, o nosso país, as minorias e os excluídos. Nós, de uma universidade como 
a UFRJ e tendo um sindicato poderoso, temos que continuar unidos para o futuro das próximas gerações. Se deixarmos, vão continuar 
camuflando as informações para confundir a cabeça da população. Precisamos de muita informação. Temos que utilizar os meios 
sociais para divulgar as verdades, não deixar nada encoberto. Caso contrário o governo faz o que quer. Que medidas como a reforma da 
Previdência não atinjam a população.” 

Sueli Maria Pereira Viana, há 38 anos na UFRJ, 
secretária do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade de Direito.
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 “Minha perspectiva é, primeiro, de vitória – que a gente consiga alguma coisa. Fui à caravana e adorei. Para este ano, temos que 
manter a mesma garra, não podemos esmorecer ou parar. Se ficarmos em casa de braços cruzados, aí estaremos perdidos. Temos que 
lutar. Os mais jovens têm que nos ajudar. Estamos lutando por nossos filhos e netos. Se a gente se entregar, será um congelamento por 
20 anos no orçamento para a saúde e a educação. Por que não congelam os salários deles?” 

Wilma Garcia, aposentada do Departamento de 
Odontologia Social da Faculdade de Odontologia.

 “A perspectiva é completamente sombria. Se a gente não brigar vai acabar sem nada. Querem mexer com tudo: com aposentadoria, 
pensão. Mas eles mexem com os militares? Com os juízes? Lógico que não. É correto ficar oito anos no poder e se aposentar? E por que 
não taxam as grandes fortunas? É o poder. Ficam com medo de mexer com eles. Claro que temos que reagir. Senão, vamos apanhar.” 

Arnaldo Gonçalves Bandeira, aposentado.

 “As perspectivas não são boas. Mas há vários processos de luta em curso. Nós estamos em greve há dois meses e fizemos uma grande 
marcha em Brasília. A educação mostrou sua força quando da votação da PEC 55, que é importante para o atual governo. E eu vejo 
isso como uma boa perspectiva, embora não exista uma direção que consiga coordenar todas essas lutas em um calendário unificado. 
O projeto de reforma da Previdência vai exigir muita luta em 2017. E a Fasubra está dando exemplo, com 70% de sua base mobilizada, 
ajudando estudantes a irem para as ruas, junto com o Andes e o Sinasefe. A Fasubra está forte e tem que ser o carro-chefe, continuar a 
impulsionar o Fórum Nacional dos Servidores Públicos para que a gente possa massificar a luta.” 

Rafael Medeiros, técnico-administrativo da 
Coordenação de Gestão de Pessoal da PR-4.

  “A reforma da Previdência já está encaminhada e o ano de 2017 já está exigindo mobilização da nossa categoria. Temos que aperfeiçoar 
a nossa unidade e intensificar as mobilizações para derrubar o governo e as reformas que ele quer impor. As pessoas até entendem o que 
significa a PEC 55, mas sobre a reforma da Previdência é mais difícil. O desafio é extravasar (as informações e mobilizações) à classe 
trabalhadora e mobilizar todos os setores. Os sindicatos, centrais sindicais, organizações políticas precisam dialogar com a população 
para que a gente possa avançar em setores que ainda não estão mobilizados.” 

Luiz Pustiglione, técnicos em assuntos 
educacionais da PR-1. Há quatro anos na UFRJ.

 “Todo dia é um flash. Difícil avaliar alguma coisa. E 2017 vai continuar um ano de luta. A gente tem que informar a população 
sobre o que está acontecendo, caso contrário a Rede Globo e as outras mídias vão continuar desinformando. Nós, da esquerda, temos 
um trabalho árduo pela frente, por isso temos que nos unir, esquecer as diferenças para combater os setores conservadores e preparar a 
população para as grandes lutas que teremos pela frente em 2017.” 

Tina Guimarães, técnica em assuntos educacionais 
da Faculdade de Farmácia. Há seis anos na UFRJ.

O que esperar de 2017?
Fotos: Renan Silva
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Imagens da festa de confraternização 2016
Fotos: Renan Silva

 

         



SAÚDE NA MEDIDA CERTA 

No dia 14 de dezembro, o 
Espaço Saúde Sintufrj e 
o Lanutri (Laboratório 

de Nutrição Josué de Castro) 
encerraram o Saúde na Medida 
Certa de 2016. Na sala de aulas 
do Restaurante Universitário 
Central, os 22 participantes 
que iniciaram o programa em 
setembro foram submetidos ao 
último Desafio Culinário. Divi-
didos em duplas, eles tiveram 
que criar um minissanduíche 
saudável. 

Em janeiro será aberto o 
período de inscrição para mais 
um Saúde na Medida Certa – um 
programa destinado a quem 
deseja perder peso conjugando 
mudança de hábitos com exer-
cícios físicos.    

Regras  
Um dos pré-requisitos da 

seleção para o programa é a 
pessoa ter disponibilidade de 
frequentar com assiduidade a 
academia do Espaço Saúde Sin-
tufrj e participar dos desafios. Os 
selecionados são submetidos a 
exame de sangue no HU para 
aferição das taxas de colesterol, 
glicose, triglicérides etc., e ao 
longo dos meses recebem orien-
tação nutricional individual, e 
participam de oficinas de culi-
nária para aprender a preparar 
pratos nutritivos e saudáveis e 
de rodas de conversas com psi-
cólogo para vencer dificuldades 
de mudança de hábitos. 

Em 2016 foram três desafios 
de atividades físicas: o primeiro, 
dois quilômetros de corrida ou 
caminhada; o segundo, quatro 
quilômetros de corrida ou ca-
minhada e o terceiro, 15 voltas 
na Praça Jorge Machado.  

Melhores pontuações
Os três mais bem pontuados – 

em hábitos alimentares; assidui-
dade na academia; redução das 
medidas, como da circunferência 
abdominal etc. e das taxas de 
gordura e glicose; assim como na 
participação nos desafios físicos 
e culinários – foram: Sandra 
Albinate (1º lugar), Claudia 
Marques (2º lugar) e Márcia 
Aparecida Guimarães (3º lugar).   

As duplas vencedoras do 
último Desafio Culinário foram: 
Leonardo Leal e Maria Luiza 
Machado (1º lugar); Sandra 
Albinate e Lúcia Castanho (2º 
lugar) e Maria Cícera e Júlia 
Rosendo (3º lugar). 

Um programa para quem quer emagrecer 
mudando hábitos e fazendo exercícios  

Fotos: Renan Silva

Os vencedores 
do Desafio 
Culinário: 
Leonardo Leal 
e Maria Luiza 
Machado. O 
coordenador de 
Esporte e Lazer 
do Sintufrj Jorge 
Pierre entregou 
à dupla os 
troféus 

PRIMEIRA colocada no programa 
Saúde na Medida Certa, Sandra 
Albinate, e Jorge Pierre

SEGUNDA colocada, Claudia Marques, 
e a professora do Espaço Saúde 
Sintufrj Michele Nascimento

TERCEIRA colocada, Márcia Aparecida, 
e a diretora do Instituto de Nutrição 
Josué de Castro, Glória Valéria Vieira
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